
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor vnitřního auditu, Masarykovo nám.128,Rožnov p. R. IĆ00304271  

 

Stránka 1 z 3 

 

 
Číslo jednací: VA/VSK/2017/03 
Vyřizuje:         Ing. Zuzana Mazánková, 
Telefon:          731132675 / 571661238 
E-mail:            mazankova.ova@roznov.cz 

 

 
Tato informace je zveřejňována na základě ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů 

 
1) Následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem 

Rožnov pod Radhoštěm 
 
Na základě ročního schváleného plánu veřejnosprávních kontrol, který byl schválen starostou města 
Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radimem Holišem dne 18. 11. 2015, provedl odbor vnitřního auditu 
následné veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod 
Radhoštěm. Mimo veřejnosprávní kontroly zaměřené na hospodaření příspěvkových organizací, 
poskytoval odbor jednotlivým organizacím v průběhu roku 2016 také metodickou pomoc v oblasti 
vnitřního kontrolního systému 
 

číslo     organizace 
typ 

kontroly 
 datum místo 

opatření k 
nápravě 

podle § 18, 
odst. 1 
zákona 

320/2001 
Sb 

doporučení 
k nápravě 

 

VA/VSK 
2016 11 ZŠ Videčská  VSK PO roční následná 

pravidelná VSK 
zřizovatele 

9.5.2016 ZŠ Videčská 8 
30h 

bez 
opatření 

1 

VA/VSK 2016 12 ZŠ 5. květen  VSK PO roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

16.5.2016 ZŠ 5. květen 8 
30h 

bez 
opatření 

1 

VA/VSK 2016 13 SVC  VSK PO roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

3.5.2016 SVC 10 30h bez 
opatření 

1 

 
VA/VSK 2016 19 ZŠ Pod Skalkou  VSK 

PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

26.5.2016 ZŠ Pod 
Skalkou 8 
30h 

bez 
opatření 

0 

VA/VSK 2016 20 

Knihovna  VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

13.6.2016 Městská 
knihovna 9 
00h 

bez 
opatření 

1 

VA/VSK 2016 21 

ZŠ Záhumení  VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

15.6.2016 ZŠ Záhumení 
8 30h 

bez 
opatření 

1 

VA/VSK 2016 22 

T Klub  VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

23.6.2016 T Klub 9 30h bez 
opatření 

1 

VA/VSK 2016 23 

ZŠ Koryčanské 
paseky 

 VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

27.6.2016 ZŠ 
Koryčanské 
paseky 9 00 h 

bez 
opatření 

1 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 provedených 
odborem vnitřního auditu 
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VA/VSK 2016 24 

MS 1. Máje  VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

15.7.2015 MŠ 1. máje 8 
30h 

bez 
opatření 

3 

VA/VSK 2016 25 
MŠ Na 
Zahradách 

 VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 

zřizovatele 
24.8.2016 

MŠ Zahrady 
8:30h 

bez 
opatření 

4 

VA/VSK 2016 26 

Mš 5.květen  VSK 
PO 

roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

31.8.2016 Mš 5.květen 
8 30h 

bez 
opatření 

4 

 

VA/VSK 2016 27 

Mš Radost  VSK PO roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

16.9.2016 Mš Radost 8 
30h 

bez opatření 1 

VA/VSK 2016 28 

Hasičský sbor  VSK PO roční následná 
pravidelná VSK 
zřizovatele 

30.8.2016 Hasičská 
zbrojnice 8 
30h 

bez opatření 3 

 
 
Následná veřejnosprávní kontrola provedena u 13 příspěvkových organizací zřízených městem 
Rožnov p. R. Kontrola v roce 2016 byla zaměřena na hospodaření příspěvkových organizací a 
prověření vybraných operací dle § 9, odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a vnitřní 
kontrolní systém příspěvkové organizace.  V průběhu jednotlivý následných veřejnosprávních kontrol 
nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou, 
neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu nebo finančních prostředků zřizovatele, 
nesprávné použití nebo zadržení peněžních prostředků státu nebo zřizovatele, neprovedení odvodu 
příspěvkovou organizací, neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem, které by zakládalo 
povinnost kontrolujícím splnit ohlašovací povinnost a příspěvkovým organizacím nebyla uložena 
žádná opatření k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona 320/2001 Sb. Na základě zjištění možných rizik 
byla uložena doporučení organizačního charakteru, která svým významem spadají do hodnocení 
nízkého až středního, a byla bez vlivu na hospodárné, efektivní a účelné hospodaření s veřejnými 
prostředky. Kontrola doporučila v následujícím účetním období zakoupit a zavést nově pokladní SW, 
který bude kompatibilní s účetním SW GORDIC ve kterém je vedeno účetnictví organizace a napojit 
pokladnu ONLINE. Sjednocení obou SW a napojení pokladny ONLINE bude podporovat informace 
předávané zřizovateli příspěvkové organizace s důrazem na připravovanou nutnost konsolidace 
uzávěrek od účetního období 2017. Pro všechny příspěvkové organizace byl tento příspěvek na 
rozšíření účetního SW na základě kontrolního doporučení schválen Zastupitelstvem města v prosinci 
2016. 

 
 

 
2) Následné veřejnosprávní kontroly u finančních podpor poskytnutých 

neziskovým organizacím  
 
 
Následné veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory poskytnuté neziskovým organizacím dle 
Zásad na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z rozpočtu 
města Rožnov pod Radhoštěm v roce 2015 ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole) s  odkazem 
na §15 odst. 2 a §17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) byly provedeny v době od 18/3/2016 
do 23/5/2016.  Z celkové částky 7 873 800 Kč poskytnuté na 149 programových podpor v roce 2015 
městem Rožnov pod Radhoštěm následnou veřejnosprávní kontrolou v průběhu roku 2016 prověřeno 
80 jednotlivých programových podpor poskytnutých 15 neziskovým organizacím. Ve finanční částce 
se jedná o následnou kontrolu 6 663 120 Kč tj. 85% všech poskytnutých finančních prostředků pro rok 
2015.  
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bylo zjištěno, že: 
1) všechny výdaje týkající se kontrolovaných finančních podpor jsou výdaji způsobilými dle nařízení 
č.448/2004 ES, tedy výdaje, kterým  
 -je naplněn cíl programu 
 -je řádně zaúčtován (originály dokladů předloženy) 
 -je prokazatelně zaplacen (BÚ, výpisy, pokladní doklady) 
-byly splněny všechny podmínky vyžadované v Zásadách na podporu činnosti nestátních neziskových 
organizací působících na území města z rozpočtu města platných v roce 2015 
2) zaúčtování poskytnutých podpor je odpovídající zákonu č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění  
3) provedené kontroly nezaznamenaly porušení zákona, které by zakládalo povinnost kontrolujícím 

splnit ohlašovací povinnost. Závažné nedostatky opravňující k uložení opatření k nápravě podle § 18, 
odst. 1 zákona 320/2001 Sb. při kontrolách nebyly zjištěny. Zjištěné drobné nedostatky u některých 
finančních podpor byly odstraněny v průběhu jednotlivých kontrol. U většiny organizací bylo zjištěna 
dle předloženého daňového přiznání několikaletá účetní ztráta. 

4) z výsledků následné veřejnosprávní kontroly vyplynulo, že v roce 2015 bylo organizaci TJ Rožnov 
pod Radhoštěm poskytnuto celkem 2 952 700 Kč, tj. 38% z celkové částky připadající na všechny 
programové podpory. Zároveň tato částka byla administrativně rozdělena na 29 jednotlivých 
podpor. V částkách od 5 000 Kč. Toto podrobné dělení je sice opodstatněné, ale administrativně 
velice náročné. Kontrolní skupina doporučila zvážit pro příští období jiný možný způsob veřejné 
finanční podpory. 

 

 
 

 

 
Zprávu zpracovala  

Vedoucí odboru vnitřního auditu  
MěU Rožnov pod Radhoštěm 

Podpis 

Ing. Zuzana Mazánková v.r. 

Datum: 8. 2. 2017 

 
 
 
Rozdělovník: 
1x originál dokumentu – odbor vnitřního auditu MěU Rožnov p. R. 
1x elektronická kopie  –  web města Rožnov p. R. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


